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Zwingelspaan. Losse bladen o.a. verkrijg-
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In de Klundert behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave zowel het 
auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 
sub 4 van de Auteurswet als het databank-
recht.

De redactie behoudt zich het recht voor in-
gezonden brieven en artikelen te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten mede 
rekening houdend met de beschikbare re-
dactiepagina’s.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Paddenstoelen en kabouters…
Ik ben geboren in het sterrenbeeld Weegschaal, een herfsttype dus. Een Weegschaal houdt van 
gezelligheid, van mensen om zich heen en verbinding maken. Ze waarderen schoonheid en ze 
brengen graag tijd door in hun eigen fantasiewereld. Dat klopt grotendeels allemaal wel.

Als je ’t hebt over een fantasiewereld, ik vind paddenstoelen altijd heel fascinerend. Als kind 
genoot ik altijd van de verhaaltjes met kabouters die in hun paddenstoelendorpjes allerlei 
avonturen beleefden. Als kleuter weet ik nog dat ik altijd paddenstoelen tekende met van de 
schoonstenen trapsgewijs de lucht in. Daarnaast dan een kabouter die op een kronkelig padje 
naar het bos toe liep. Het waren natuurlijk echte kindertekeningen, maar ik zag er altijd heel 
veel verhalen in. Later vertelde ik zelfverzonnen kabouterverhaaltjes aan m’n eigen kinderen. 

Qua seizoenskleuren is de herfst wat mij betreft ook winnaar. Ik ben zeker geen ochtendmens, 
maar als ik dan eens vroeg uit de veren ben, dan kan ik wel echt genieten van de zonsopkomst 
op een mooie herfstdag. Maar zeker ook ’s avonds bij zonsondergang . Wat een kleurenpracht 
krijg je dan vaak. Intrigerend, zo magisch mooi.

Vorige week weer eens een herfstwandeling 
gemaakt door De Appelzak bij Moerdijk. 
Een bijzonder natuurgebied met prachtig 
bos, fraaie flora en een sfeervol strandje! 
Wat kun je daar heerlijk wandelen, zo 
lekker rustig. En er zijn deze tijd heel veel 
paddenstoelen te zien.
Inmiddels weet ik natuurlijk beter, maar 
als ik een paddenstoel zie, dan heb 
ik nog steeds de neiging om door de 
knieën te zakken en te kijken of er toch 
geen kaboutertje in de buurt is. Maar 
helaas de kabouters waren niet thuis… 
Misschien de volgende keer, want 
fantaseren blijft altijd leuk! 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Wat een prachtig seizoen is de herfst! En wat 
hebben we al veel mooie herfstdagen gehad!
Langzaamaan maken we ons klaar voor de wat 
koudere maanden, maar voorlopig hebben we 
het nog heel erg getroffen met het weer. Fijn dat 
de verwarming nog niet zo hard gestookt hoeft 
te worden. Fijn dat we nog zoveel heerlijke 
zonnige dagen hebben gehad. Fijn dat we lekker 
naar buiten kunnen.
Deze herfsteditie van het Klundert Magazine is 
er weer een met mooie foto’s, leuke interviews 
en nieuwtjes over de acties en activiteiten in 
Klundert, die overigens ook allemaal onder 
elkaar staan in de Stadskalender.

Geef activiteiten door voor de kalender!
We nodigen alle verenigingen, scholen, kerken 
en andere organisaties van harte uit om 
activiteiten te delen met onze redactie. We 
vermelden het graag in ons maandblad, zodat 
iedereen op de hoogte is wat er te doen is in 
Klundert. Samen kunnen we er een leuk en 
actueel Klundert Magazine van maken.

Shop bij onze adverteerders!
Bij deze willen we ook onze adverteerders graag 

nog eens extra onder de aandacht brengen. Zij 
maken het financieel mogelijk om dit blad uit te 
geven. Bij de winkels kun je mooie aanbiedingen 
scoren, de dienstverlenende bedrijven staan 
voor u klaar en bij de restaurants kun je genieten 
van overheerlijke menu’s.
Loop eens binnen bij deze ondernemingen!

Bent u al Vriend van In de Klundert?
Als particulier kunt u natuurlijk ook laten blijken 
dat u dit Klundert Magazine weet te waarderen. 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: 
vriendschap is waardevol! Wij zijn blij met alle 
bijdragen van de Vrienden van In de Klundert. 
Via de website www.indeklundert.nl kunt u 
heel makkelijk uw jaarlijkse vriendenbijdrage 
overmaken via de iDealknop. Doet u mee?

Veel leesplezier gewenst met deze editie. Laat 
eens via onze facebookpagina INDEKLUNDERT 
weten wat u ervan vindt. Natuurlijk zijn tips en 
suggesties ook altijd welkom!

www.indeklundert.nl
redactie@indeklundert.nl

Ter intro
Herfstzon, herfstkleuren, herfstfoto’s, herfstacties, herfstactiviteiten, het is 
allemaal te vinden in dit Klundert Magazine. 
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Speciale hobby‘s in de Klundert

Ed Hage verzamelt, restaureert en geniet van de pianola 
De laatste tijd ontvingen we op het redactieadres een aantal mailtjes en telefoontjes van mensen met speciale, ongebruikelijke en aparte hobby’s. Een paar 
maanden terug hebben we ook een aantal verzamelaars en mensen met speciale hobby’s geïnterviewd. Laten we er een vervolg aan geven.
Deze maand aan het woord Ed Hage uit Klundert met zijn wel heel speciale hobby: het verzamelen en restaureren van pianola’s.

Ed Hage woont samen met zijn vrouw nog maar een jaar in Klundert. Vanuit 
Etten-Leur verhuisde hij vorig jaar oktober naar ons prachtige vestingstadje. 
“We wilden verkassen naar een leuke plek om te genieten van onze pensi-
oenjaren. We kwamen toevallig dit huis in Klundert tegen, we kenden deze 
plaats eigenlijk verder niet, maar we waren meteen enthousiast. We wilden 
een huis met ruimte voor mijn pianola’s op een mooie rustige plek en dat 
hebben we hier gevonden.” 

Liefde voor de pianola
Maandelijks leest Ed het Klundert Magazine, dat brengt al een stukje be-
kendheid met Klundert. Ed vindt het leuk om plaatsgenoten te leren kennen 
en zelf stelt hij zich graag voor via dit medium. We gaan bij hem op bezoek 
en worden gastvrij ontvangen met een mok heerlijke koffie, waarbij hij ge-
animeerd weet te vertellen over zijn wel heel aparte vrijetijdsbesteding en 
hoe de liefde voor de pianola is ontstaan.

Als kind al gefascineerd
Ed Hage is in 1946 in Gorinchem geboren. “Als klein jongetje kreeg ik al 
pianoles van de dirigent van het zangkoor waar mijn moeder op zat. Ik kon 
eerder noten lezen, dan gewoon lezen”, vertelt Ed, “toen ik wat ouder werd 
kreeg ik pianoles van een pianoleraar. Ik heb jaren les gehad, dus ik kan wel 
aardig pianospelen. Alhoewel het de laatste tijd wel wat minder gaat, omdat 
mijn vingers niet zo soepel meer zijn.”
Op een gegeven moment kwam Ed bij iemand thuis en daar stond dus een 
pianola. “Dat vond ik zo’n vreemde piano, zoiets had ik nog nooit gezien. Ik 
was heel gefascineerd en dat instrument bleef in mijn gedachten.”
Ondertussen was Ed werktuigbouwkunde gaan studeren. Eenmaal afgestu-
deerd kreeg hij een baan in die technische wereld en heeft heel wat afge-
reisd voor zijn werk. “Maar ondertussen wel altijd piano blijven spelen en die 
pianola bleef altijd in m’n gedachten met de wens om zelf eens zo’n instru-
ment te hebben.”
Op een gegeven moment zag hij een advertentie in de krant van een res-
taurateur die pianola’s opknapte en verkocht. “Ik ben daar gaan kijken. Dat 
bedrijfje was in Hoenzadriel, een gehucht bij Zaltbommel. Daar heb ik toen 
mijn eerste pianola gekocht voor ongeveer 1000 gulden. Het was echt een 
opknapper, maar ik heb een technische achtergrond, dus dat moest wel luk-
ken. Heb aan die verkoper gevraagd of ik hem mocht bellen als ik er niet 
uitkwam, dat was goed. Dat heeft hij geweten, ik heb hem heel wat keer aan 
de lijn gehad.”

Autodidact restaurateur
“Hoe begin je aan zoiets? Ik heb eerst foto’s gemaakt en schetsen om te 
weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Daarna heb ik alles eruit gesloopt. 
Toen het meubel helemaal gerestaureerd en daarna het instrument weer 
opgebouwd. Daar ben je wel een paar maanden zoet mee. Maar als zo’n 
instrument dan weer zo goed als nieuw is en ook nog mooi kan spelen, daar 
geniet ik van.”
Die eerste pianola is later verkocht en de opbrengst weer geïnvesteerd in 
een volgend instrument. “Zo heb ik inmiddels wel zo’n 50 stuks gerestau-
reerd. Ik ben een echte autodidact. Ik heb wel veel van vakmensen geleerd, 
maar door het gewoon te doen, word je er zelf ook steeds handiger in.”
Het resultaat is inmiddels een prachtig gerestaureerde Steinway pianola. 

“Aan die vleugel heb ik minstens wel zo’n 700 uur gewerkt.”

Trots op gerestaureerde vleugel
Bij zijn huis heeft Ed een aparte muziekkamer, waar hij bezig is met zijn res-
tauratiewerkzaamheden, luistert naar z’n pianola’s, maar ook graag nog eens 
op de pianokruk achter het instrument gaat zitten om zelf te spelen, want 
dat kan natuurlijk ook op zo’n pianola. 
Die kamer is echt het walhalla voor de liefhebber. Behalve zijn trots, de 
Steinway vleugel, staan er nog wat pianola’s, een disklavier en een mecha-
nisch orgel. Ed heeft zelfs een oude viool en een klassieke gitaar. Daarnaast 
een mooie verzameling muziekrollen voor de pianola’s. Naast dus een, zoals 
hij zelf zegt, amateurpianist en restaurateur van pianola’s, ook een echte ver-
zamelaar.

Verzameling muziekrollen
Ed heeft een verzameling muziekrollen met voornamelijk klassieke muziek. 
Zo’n muziekrol ziet er wel heel anders uit dan een partituur met notenschrift. 
Voor zo’n muziekrol wordt het notenschrift van een compositie vertaald in 
een ponscode en de ponsgaten worden aangebracht in het speciale papier. 
Deze rollen gaan in de pianola en worden dan uitgelezen door het speciale 
mechanisme.
Het is feitelijk een heel technisch gebeuren, maar Ed wil het graag demon-
streren. Hij toont hoe een en ander er van binnen uitziet, laat de onderkant 
van de pianola zien en legt uit hoe het allemaal werkt. 
Als de muziek dan begint, is het verbazingwekkend hoe het klinkt. Helemaal 
begrijpelijk dat Ed als klein jongetje zo gefascineerd was door dit instrument. 
Het is ook heel bijzonder om te zien dat de toetsen gewoon bewegen alsof 
er een onzichtbare pianist aan het spelen is.
Ook bij de pianola staat de techniek niet stil. Er zijn inmiddels ook instru-
menten die digitaal aangestuurd worden. Ed Hage heeft onder andere ook 
een Yamaha pianola die digitaal wordt aangestuurd. Nadat het instrument 
is opgestart, laat Ed zien hoe dit werkt. “Ik heb op mijn iPad een hele serie 
muziekwerken. Er wordt een verbinding gemaakt met de pianola en dan kan 
ik het nummer laten afspelen. Zo heb ik allerlei soorten muziek, van klassiek 
tot jazz en wat meer lichte muziek. Het is allemaal mogelijk.”

Genieten met de pianola’s
Overigens heeft Ed Hage deze hobby puur voor zichzelf. “Er is wel eens ge-
vraagd om op te treden, maar daar ben ik niet zo van. Laat mij maar lekker 
genieten in mijn eigen muziekkamer met mijn eigen instrumenten.”
Dat wil niet zeggen dat hij het allemaal perse voor zichzelf wil houden. Men-
sen die geïnteresseerd zijn, zijn altijd welkom om bij de familie Hage eens 
een kijkje te komen nemen bij deze unieke instrumentenverzameling. Ed zal 
met liefde de pianola demonstreren.
Voor degenen die dat leuk zouden vinden, stuur een mailtje naar redactie@
indeklundert.nl en er wordt gezorgd dat er contact gelegd kan worden.

Wat is een Pianola?
Een pianola is een automatisch spelende piano die aangestuurd wordt 
door een papieren rol met gaatjes.
Het is het resultaat van een reeks technische vindingen uit de late 90er 
jaren van de 19de eeuw. Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van een 
zogenaamde “voorzetter”, een toestel dat voor een bestaande piano of 
vleugel werd geplaatst. Later werd het mechaniek in de piano of vleugel 
ingebouwd.
De pianola is over de gehele wereld razend populair geweest bij gebrek 
aan radio en grammofoon. Men had de piano vaak als statussymbool, 
maar met de pianola kon ook daadwerkelijk muziek gespeeld worden. 
Na de opkomst van radio en grammofoon omstreeks 1930 raakte de 
pianola uit de populariteit. Inmiddels is het instrument herontdekt. In 
Nederland hebben een aantal liefhebbers zich in 1976 verenigd in de 
Nederlandse Pianolavereniging. De leden van de vereniging houden zich 
bezig met het verzamelen, restaureren en bespelen van apparaten en 
instrumenten die zij van de ondergang hebben weten te redden. Binnen 
verenigingsverband worden restauratie- en instructiedagen gehouden 
waarbij aandacht wordt besteed aan de theoretische en aan de prakti-
sche kant van alles wat met de pianola en mechanische muziek te maken 
heeft.

Ed Hage luistert naar het pianospel van zijn pianolavleugel
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Vrijdag 11 november 20.30 uur: opening 
carnavalsseizoen
Het L.A.K. pakt weer uit!

“Na twee jaar van corona en incomplete maar zeer gezellige 
carnavalsjaren geven we hem dit jaar weer een extra zetje. Het licht en 
geluid is weer geregeld de DJ’s en artiesten zijn geboekt en de Raad 
en Jeugdraad zijn er bijna weer helemaal klaar voor”, vertelt Walter van 
Hattum, voorzitter van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting 
(L.A.K.).

“We kijken uit naar weer een carnavaleske start en opening van het 
carnavalsseizoen en dat doen we op vrijdagavond 11 november vanaf 
half negen in De Niervaert.”

Gift ‘m ‘n zetje
Op die avond zal de Jeugdraad en de Raad van 11 weer gepresenteerd 
worden voor het komende jaar. Hou dus de website www.loerendonck.
net en de Facebook- en Instagrampagina van het L.A.K. in de gaten voor 
het complete programma wat de komende weken ingevuld zal gaan 
worden.
Dit carnavalsjaar staat in het teken van de verrassingen en dat past 
precies bij ons motto Gift ‘m ‘n zetje.

Meedoen aks vrijwilliger?
Wil jij carnaval ook de komende jaren behouden in Loerendonck schrijf 
je dan in als vrijwilliger voor een van de werkgroepen of misschien wel 
als raadslid bij de Jeugdraad of Raad van 11. 
Voor meer informatie kijk even op de website of stuur een mailtje naar 
loerendonck.secretariaat@gmail.com.

De enige echte 
Klundertvlag! 
We hebben nog enkele speciale Klundertvlaggen op voorraad. 
Wilt u ook zo’n vrolijke vlag in de Klundertse kleuren, dan kunt u 
deze via Stichting In de Klundert bestellen. 

Snelle levering
We kunnen twee maten leveren: de standaardvlag van 150 x 100 
cm voor 24 euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 euro. 
Belangstelling? De vlag is te bestellen via de webshop op www.
indeklundert.nl, daar kunt u ook meteen via iDeal betalen en kan 
de vlag meestal dezelfde dag nog geleverd worden. 

Wat zijn wij 
blij met onze 
vrienden! 
Vriendschap is zó waardevol! Mede dankzij onze vrienden kunnen we 
maandelijks dit magazine uitgeven en verspreiden. Vindt u het fijn om 
elke maand het Klundert Magazine te ontvangen? Mogen we dan ook 
op uw vriendenbijdrage rekenen?

Sommige vrienden betalen via een automatische incasso elk jaar hun 
bijdrage, die betalingen zullen binnenkort weer geïncasseerd worden. 
Voor alle anderen hebben we het ook heel makkelijk gemaakt om de 
vriendschap te regelen. Ga naar de website  www.indeklundert.nl, 
even klikken op de iDealknop en verder spreekt het voor zich.
Hebt u uw bijdrage voor 2022 al overgemaakt?



Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

Glazenwasserij DOLLEE
Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof 
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De fietsenmaker voor Klundert! Voor al uw reparaties en 
onderhoud. Wij hebben haal- en breng service.  

Bent u op zoek naar een nieuwe of gebruikte fiets? Ook 
dan kan u bij ons terecht. 

De leverancier van fietsplezier 

 

 

Carl Veeke Tweewielers 

St. Janstraat 52 
Hoeven 

0165 326 072 

www.carlveeketweewielers.nl 

info@carlveeketweewielers.nl 

JJaaccccoo’’ss  mmeennsswweeaarr
Kerkring 10

4791 HE Klundert
T: 0168-402580

I: www.jaccosmenswear.nl
E: Info@jaccosmenswear.nl
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Foto’s van de maand
Wat hebben we de afgelopen weken mogen genieten van hele mooie zonnige herfstdagen. En wat hebben we prachtige foto’s mogen ontvangen! Zo 
mooi dat het moeilijk was om een keuze te maken. Stuk voor stuk te mooi om niet te plaatsen. Daarom maken we er gewoon een serie herfstfoto’s van.

Van Irene Keller ontvingen we een prachtige foto van de vestingwallen in het ochtendlicht, gemaakt op zondagochtend 16 oktober.

De Stenen Poppen zijn één van de meest gefotografeerde objecten van Klundert. Corry van Steeg-van Genesen genoot tijdens een ochtendwandeling 
van de schitterende uitzichten op de vestingwerken bij de zuidelijke stadswallen. 

Ook Agnieszka Kowalska maakte tijdens een wandeling in het gebied bij De Stenen Poppen een serie prachtige herfstfoto’s. Bijna magisch, zo mooi!

Segert van Wensen was zaterdag op pad met zijn camera en maakte deze prachtige foto’s aan de Blauwe Sluisdijk en van de schapen met zicht op de 
Moye Keene.
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Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Tel uw zegeningen

Het was het favoriete lied van mijn opa – aan moeders kant. “Tel uw 
zegeningen, tel ze alle en vergeet er geen en ge ziet Gods liefde dan 
door alles heen.” 
Het leven kan moeilijk zijn. Mijn grootouders kregen 12 kinderen 
waarvan er drie jong overleden. Maar dit lied resoneerde bij mijn 
opa, in zijn binnenste, in zijn optimistische inslag. Ik geloof dat ik dat 
van hem heb geërfd. Ik vind de gedachte in dit lied erg mooi. Tel je 
zegeningen, er zijn er zoveel.

Dit is mijn laatste column namens de Klundertse kerken. 6 november 
ga ik verder als predikant in Almkerk, ook in Noord-Brabant. Na 14 
jaar Klundert is er veel om over na te denken.  Het belangrijkste is 
voor mij toch: de zegeningen. Zoveel goede dingen die we hier heb-
ben ontvangen. Mooie ervaringen. Al die ontmoetingen in en buiten 
de kerk. Het samenwerken met de scholen, met name het Bastion 
en de Molenvliet. De goede contacten met de verenigingen en het 
zakenleven.

Tel je zegeningen, zeg ik tegen mezelf. Maar ik zeg het ook tegen 
Klundert. Er is hier een sociale verbondenheid in de Klundertse sa-
menleving. Je merkt het bij Klundert bij kaarslicht en bij Klundert op 
een kluitje. We hebben het zelf ervaren in het meeleven toen we 
meteen al in 2008 geconfronteerd werden met een ernstige ziekte 
bij een van de kinderen.

Meeleven grenst soms aan nieuwsgierigheid. Maar het werd nooit 
vervelend. In Klundert is toch ook wel de nodige ruimte. Zou dat niet 
komen doordat hier al heel lang protestanten en katholieken naast 
elkaar hebben geleefd? Die ruimte moest wel ontstaan om het met 
elkaar vol te houden als samenleving.

De kerken waren vanouds de ijkpunten in de maatschappij. Vanuit 
de snel veranderende tijden is te begrijpen dat ze de naam kregen 
nogal conservatief te zijn. Voor een deel is dat beeldvorming en voor 
een deel is dat iets dat langzamerhand wel echt veranderd is. Nu 
zien we dat er mensen met heel verschillende achtergronden er thuis 
raken. Een open en gastvrije sfeer doet iedereen goed. Ook dat zijn 
zegeningen.

In de columns heb ik steeds geprobeerd het geloof te verbinden met 
het alledaagse leven in Klundert. De laatste jaren was er genoeg 
waar we ons allen druk om maakten. Maar ook los daarvan zijn er 
zoveel bruggen en verbindingen. Dat heb ik ook ervaren als zege-
ningen. Daar heb ik de laatste jaren graag over geschreven. Ik dank 
Klundert voor zoveel goeds en zoveel moois. Ik hoop en bid dat er 
in de toekomst heel veel  geloof zal zijn in de Klundert. God bless 
you all!

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Zaterdag 29 oktober

Herfstmarkt bij 
Vingeling
Bij Tuin- en Vijvercentrum Vingeling, Noordschans 9 in Klundert wordt 
zaterdag 29 oktober een gezellige herfstmarkt gehouden. Van 10.00 tot 
17.00 uur is deze markt geopend. 

De markt is helemaal in herfstsfeer, maar er zullen ook winterse spullen 
aangeboden worden en kerstartikelen.
Houd je van trendy, of liever leuk, lief of stoer, er is van alles te vinden. 
Kom gezellig kijken. Alle bezoekers krijgen gratis koffie aangeboden met 
wat lekkers erbij.

Project JCI Volcke Rack deelt uit

Cheque van 1000 
euro voor Het 
Rooie Paerd

Woensdag 12 oktober heeft JCI Volcke Rack duizend euro uitgereikt 
aan Reddingsbrigade Het Rooie Paerd, namens het project JCI Deelt 
Uit!

Er waren drie finalisten die streden om het felbegeerde geldbedrag. Dit 
waren Huiskamer Zevenbergen, Reddingsbrigade Het Rooie Paerd en 
Stichting Sint in Moerdijk.

Reddingspak
De cheque ging naar het Rooie Paerd. Zij gaan dit geld besteden aan 
onder meer een reddingspak, zodat ze tijdens inzetten en reddingsope-
raties zichzelf warm kunnen houden – en daarmee onze
gemeente Moerdijk en de regio weer een beetje veiliger maken.

Junior Chamber International
JCI staat voor Junior Chamber International. Het is een internationaal 
netwerk voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemers en onderne-
mende mensen tussen de 18 en 40 jaar oud. De missie van de organi-
satie is het aanzetten van jonge mensen tot “positieve veranderingen”.
Weten wat JCI Volcke Rack nog meer doet? 
Kijk op www.jcivolckerack.nl 
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De Klundertse ondernemers ondersteunen heel veel initiatieven en activiteiten in Klundert, waaronder 
ook het Klundert Magazine. Dit maandblad wordt mede dankzij deze ondersteuning gratis verspreid. De 
Klundertse ondernemers bevorderen de leefbaarheid in ons stadje en zij zorgen voor bedrijvigheid in ons 
mooie centrum!

Meer informatie over het Klunderts Ondernemers Kontakt is te vinden op de website: 
www.winkelenindeklundert.nl of op te vragen via e-mail: info@winkelenindeklundert.nl.

Wees loyaal 
koop lokaal

NATUURLIJK SHOPT U BIJ DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS!

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Kerkring 10, Klundert
jaccosmenswear.nl

 Zevenbergsepoort 3, Klundert
vanwensenmakelaars.nl

Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/ AHindeKlundert

Molenstraat 25, Klundert
de-roos-modeschoenen.nl

Westerstraat 44, Klundert
kluswijs.nl

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/

joraservicestationklundert

Westerstraat 4, Klundert
mvandewerken.nl

Voorstraat 30, Klundert
fb.nl/primeravandenberge

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

Molenstraat 31-33, Klundert
destadklundert.nl

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

Doorsteek 3-5, Klundert
fb.nl/marskramerschreuders

Molenstraat 21, Klundert
fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

DA Drogisterij Van Berghem
Voorstraat 40A, Klundert

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Boxspring 

en matrassen

Zie uw voordeel 

in onze 

winkel!

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

sLeijtenrij

Stadhuisring 14, Klundert
esthersmodewensen.nl

SCHREUDERSSCHREUDERS

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl

DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS 

STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR!

Molenstraat 21, Klundert
jongmans.keurslager.nl

Schanspoort 3b, Klundert
marionsbloemdecoraties.nl

Voorstraat 50 a, Klundert
www.moon3.nl

Kerkring 5, Klundert
warmebakkerjacsmit.nl

Zevenbergsepoort 43, Klundert
tolhuys.com

Schanspoort 3, Klundert
fb.nl/hairfuncreations

Poststraat 2, Klundert
schoonheidsinstituutcathy.nl

Molenstraat 27 a
sportenslankstudio.nl

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

Molenstraat 9a,  Klundert
esther.38@live.nl

Brugstraat 7,  Klundert
fb.nl/jacksrestaurant



Kluswijs 
klundert

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.  8.30 -18.00 uur
Zaterdag  8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Tel.: 0168 - 402 334

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl

De lekkerste sushi van Klundert!
 

We zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14:00 tot 20:00 uur.

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Heb je
verhuisplannen?

Een wandeling, een ritje met de auto, samen kletsen, samen 
lunchen.... Zomaar wat kleine dingen waarmee JIJ het verschil 
kunt maken!
We zoeken vrijwilligers in ons team: die willen ondersteunen 
bij de lunch, die openstaan voor gezelschap en 
contactmomenten of graag een wandelingetje maken.

Renske Donkers 
06 – 236 40 824

Bel me dan:Ben je flexibel, heb je een uurtje over, is 
vergeetachtigheid voor jou geen 
probleem?

Ook voor heerlijke speciaal 
biertjes naar sLeijtenrij 

Klundert

sLeijtenrij
Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert

T: 0168-851095 - E: info@sleijtenrij-klundert.nl - I: sleijtenrij-klundert.nl

Een groot assortiment met allerlei speciale bieren.
Ook diverse herfstbokbieren verkrijgbaar.

Heerlijk jezelf verwennen of maak een leuk 
bierpakket om cadeau te geven!
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 69 - november 2022

Hoe oud is Klundert nou echt?
De afgelopen jaren hebben we, omdat we werkten aan het album Trots op Klundert, nogal wat naslagwerken en artikelen gezocht, gevonden, 
gelezen en geciteerd en nogal wat artikelen in meerdere tijdschriften geraadpleegd om ‘Het Verhaal van Klundert’ te kunnen vertellen. 

Lang niet alles van de geschiedenis van Klundert (of Overdraghe of Niervaart) is beschreven. Zo staat bijvoorbeeld over de periode 1450-1550 zo 
goed als niets op papier. Of  verhalen zijn zo gekleurd dat je, om een eerlijk beeld te geven, bijna verplicht bent ook het ook ‘van de andere kant’ te 
beschrijven. Maar die ‘andere kant’ heeft zijn versie meestal nooit opgeschreven. 

Verschillende interpretaties
Een mooi voorbeeld van verschillende interpretaties van wat bijna 700 
jaar gebeurd is, is het antwoord op de vraag hoe oud Klundert precies 
is. Op basis van toen bekende gegevens werd in 1957 het 600-jarig 
bestaan van Klundert gevierd. Dat zou betekenen dat Klundert in 1357 
is gebouwd. Maar het dorp en ook voorganger Overdraghe bestonden 
al eerder. Overdraghe komen we al op kaarten tegen halverwege de 
13e eeuw (± 1250) en de bouw van Niervaart zou al rond 1290 zijn be-
gonnen, toen men i.p.v. de volledig verzande rivier die ook Overdraghe 
heette een Nieuwe Vaart heeft gegraven en daaraan een nieuw dorp 
ontstond. Een dorp dat grote welvaart verwierf, ‘wereldberoemd’ werd 
vanwege het Mirakel¹) en dat in 1357 van Willem van Strijen privileges 
kreeg die we kunnen vergelijken met stadsrechten. En dat feit werd in 
1957 herdacht en in 2007 nogmaals met een heel jaar feest in het kader 
van ‘Klundert 650’. 
 
De versie van Van Drimmelen
In 1938 werd, met de dreiging van de Tweede Wereldoorlog op de ach-
tergrond en om ‘niet alleen de 40 jaren te gedenken, die Klundert onder 
de zegenrijke regeering van onze dierbare vorstin Wilhelmina mochten 
leven, doch ook datgene, wat haar voorgeslacht voor ons land en spe-
ciaal voor onze plaats heeft gedaan’, in Klundert uitvoerig aandacht be-
steed aan het 40-jarig regeringsjubileum van de toenmalige Koningin 
Wilhelmina. Men deed dat onder andere in de vorm van een ‘historisch 
kijkspel’ en een ‘historische optocht’. Het script van deze beide evene-
menten, die op 5 september 1938 plaatsvonden was geschreven door 
toenmalig gemeentesecretaris Frans van Drimmelen. Hij zorgde ook 
voor een gedetailleerde beschrijving van hoe een en ander volgens hem 
moest worden uitgevoerd. Het moest een ‘kijkspel’ worden, gevolgd 
door een optocht, waarin naar voren werd gebracht: 
1. Het ontstaan van Klundert en hoe het onder de Nassaus kwam; 
2. Wat de eerste Oranjevorsten – vooral Prins Willem I – voor Klundert 
hebben gedaan; 
3. Hoe Klundert, na een dappere verdediging dor den commandant Von 
Kropff onder Fransch bestuur raakte en de ellende, die onder dit vreem-
de bewind geleden werd, waaruit wij door den komst van Oranje – nu 
Koning Willem I – werden verlost.’ 

Overdraghe en Niervaart
In zijn ‘handleiding’ beschreef Van Drimmelen hoe Overdraghe was ont-
staan en later Niervaart en hoe aan het bestaan van het laatste stadje 
rond 1450 een einde kwam. Dat deel komt precies overeen met wat 
hierboven beschreven is. Hij besluit met:
‘In 1420 werd een groot deel van Niervaart) door brand verwoest en in 
1421 gaf de St.-Elisabethsvloed daaraan den nekslag. Want al moge het 
niet juist zijn dat deze plaats door de golven geheel werd overspoeld, 
zeker is dar door hare gevolgen omlegging van het vaarwater en latere 
overstromingen Niervaart ten onder is gegaan. Zoo grondig zelfs dat het 
waarschijnlijk onbewoonbaar is geworden.’
Hij gaat verder: ‘Latere indijkingen – men noemt 1551 – brachten hier 
wer bestaansmogelijkheden. Doch met de ontwikkeling van de plaats 
ging het nog niet best. Herhaaldelijk werd zij door rondtrekkende ben-
den geplunderd en de financiële nood was zoo groot dat geen voldoen-
de zorg aan de bedijkingen kon worden besteed en deze landen op-
nieuw een prooi der golven dreigden te worden. Toen trad Prins Willem 
I (Willem van Oranje) op als redder uit den nood. Deze had, bij de an-
dere in Nederland gelegen Nassausche bezittingen ook de heerlijkheid 

Klundert geërfd. Door krachtigen financieelen steun o.a. voor de be-
dijkingen en het schenken van bijzondere winstbrengende voorrechten 
(marktrecht in 1580) voorkwam hij den ondergang en deed hij de plaats 
opnieuw tot bloei komen. In 1583 omsloot hij haar met een aarden wal, 
waardoor Klundert vestingstad werd.’  
Tot zover F.A. van Drimmelen is 1938. 

Enkele kilometers erderop
Van geschiedschrijvers die zich na dat jaar in het ontstaan van Klundert 
verdiept hebben, weten we in middels dat Klundert niet op dezelfde 
plek ontstond als waar Niervaart door de St.-Elisabethsvloed werd ver-
zwolgen, maar enkele kilometers verderop, op de plek waar het nu nog 
ligt, was Van Drimmelen wellicht toen niet bekend. Zo wist hij ook niet 
waar Overdraghe precies lag. Maar daar heeft hij een verklaring voor:
‘Het eerste leven van het oude dorp Klundert, voorheen Niervaart of 
ook wel de Overdraghe geheeten, ligt omsluierd door de nevelen van 
de grijze oudheid.’ 

Wie waren Aleid, Beatrijs en Oda?
Tot zover wat olie op het vuur  van de discussie over de leeftijd van 
Klundert. In het decembernummer van het Klundert Magazine geven 
we het antwoord van F.A. van Drimmelen op de vraag ‘Wie waren Aleid, 
Beatrijs en Oda?’ Naar hen zijn in Klundert in totaal maar liefst 4 straten 
vernoemd.

Voetnoten:
¹) Zie ‘Oud Nieuws 59. Januari 2022

In 2007 vierde Klundert het 650 jaar bestaan met o.a. een reïncarnatie 
van de heer en mevrouw Van Strijen en een lespakket over de geschie-

denis van Klundert. (foto: BN DeStem) 
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Gewoon bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Joëlle Kreeft (23) uit Klundert
Toevallig kwamen we de afgelopen maanden de naam Joëlle Kreeft regelmatig tegen in diverse media. En ze werd een aantal keer getipt voor deze 
rubriek. Een actieve jonge vrouw, een sympathieke dame, die weet wat ze doet en gaat waarvoor ze staat. Een stoere brandweervrouw, een sportieve 
voetbalster, maar ook een fanatieke dame als ze ergens kan helpen of in actie moet komen voor een bijzonder doel. Die willen we natuurlijk graag beter 
leren kennen.
Wat een leuk gesprek hebben we met haar gehad, wat een leuk en spontaan interview!

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Breda, maar 
heb altijd in Klundert gewoond. Ik woon m’n 
hele leven al in hetzelfde huis samen met m’n 
ouders. Mijn lagere schooltijd heb ik doorge-
bracht op De Molenvliet. Daarna ben ik naar 
het Markland College in Zevenbergen gegaan. 
Aansluitend naar het Florijn College in Breda en 
tenslotte heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan 
Avans Hogeschool. Als bijbaantje werkte ik bij 
schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg. Sinds 
ik afgestudeerd ben, werk ik daar nu als mee-
werkend voorvrouw. Ik wil graag aan het werk in 
de hulpverleningsbranche, maar weet nog niet 
zo goed welke richting ik dan precies uit wil en 
wat de mogelijkheden zijn met mijn diploma be-
drijfskunde. Vandaar even deze tussenstap. Heb 
ik in ieder geval een inkomen en ik zie dan wel 
wat er op m’n pad komt.

Men zou mij kunnen kennen van...
Mensen vragen wel eens welke Kreeft mijn va-
der is. Ik ben de dochter van Rien en Jolanda 
Kreeft. Bijna iedereen hier kent mijn vader. Die 
is actief bij allerlei Klundertse verenigingen en 
activiteiten. Hij heeft me aangestoken met on-
der andere zijn werk bij de brandweer, maar ik 
ging ook met hem mee naar voetbalvereniging 
Klundert. Daar speel ik nu bij het eerste dames-
team. Dat is echt een hechte vriendinnenclub. 
Regelmatig gaan we samen stappen, altijd ge-
zellig.
Toen ik 12 jaar was, mocht ik bij de jeugdbrand-
weer. Dat is een samenwerking van alle brand-
weerkorpsen in de gemeente Moerdijk. Op m’n 
achttiende ben ik begonnen bij de Brandweer 
Klundert. Ik ben nu bezig met de opleiding be-
velvoerder. Verder natuurlijk de nodige opleidin-
gen die je moet doen voor de brandweer en ook 
AED en reanimatiecursussen. Inmiddels geef 
ik zelf les bij de jeugdbrandweer en ben actief 
bij de jaarlijkse collecte voor de brandwonden-
stichting. Verder doe ik hand- en spandiensten 
bij SOK (Stichting Oranjecomité Klundert). Mijn 
vader zit in het bestuur en ik vind het leuk om 
daar te helpen.
Een tijdje terug heb ik samen met m’n buur-

vrouw Lidia van den Bos een inzamelingsactie 
gehouden voor een buurt-AED. Dat hebben we 
voor elkaar gekregen en nu hangt de AED onder 
de carport bij ons huis aan de Van Puttenstraat 
17. Dat heeft in diverse media gestaan met fo-
to’s erbij. 

Ik omschrijf mezelf als…
Ik ben best een doorzetter. Voor m’n werk en 
m’n vrienden sta ik altijd klaar als zij me nodig 
hebben. Ik ga voor de dingen waar ik energie 
van krijg. 

Ik ben trots op...
Trots op mijn familie en op mijn vriendenclub. 
Ik heb echt een groep om me heen om trots op 
te zijn.

Mijn lijfspreuk is...
Ik ben een bourgondische levensgenieter. Mijn 
motto is dan ook ‘Pluk de dag’!

Ik heb een grote hekel aan…
Ik heb een hekel aan chaos, ik houd van struc-
tuur. 

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Het is steeds weer bijzonder om als hulpverle-
ner te helpen bij calamiteiten. Bij de brandweer 
maak je van alles mee en heb je vaak bijzondere 
ervaringen. Bijvoorbeeld als je te maken hebt 
met slachtoffers na een ernstig ongeval. Dat is 
best heftig, maar geeft wel een bijzonder gevoel 
als je door in gesprek te blijven een slachtoffer 
gerust weet te stellen.

Op televisie kijk ik graag naar…
Naar programma’s met actie zoals Hunted, 
Kamp Van Koningsbrugge en de bureau-reeks 
van Ewout Genemans.

Deze film moet iedereen zien...
Dan kies ik toch voor Nederlandse films zoals 
Zwaar verliefd en Toscaanse bruiloft.

Het boek waarvan ik genoot...
Boeken lees ik nooit. Wel de krant en het Klun-
dert Magazine. En het verzamelalbum Trots op 
Klundert waarbij je de plaatjes kunt sparen bij 
Albert Heijn, dat vind ik een heel mooi boek.

Ik luister graag naar...
Nederlandstalige feestmuziek.

Mijn favoriete feestdag is…
Koningsdag in Klundert. Dat is altijd leuk en 
gezellig. Mijn vrienden en vriendinnen gaan 
die dag ook wel naar bijvoorbeeld een festival 
in Breda ofzo en vragen altijd of ik dan meega, 
maar Koningsdag in Klundert dat wil ik niet mis-
sen.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik denk dat een gesprek met Caroline van der 

Plas van de BoerBurgerBeweging heel interes-
sant zal zijn. Die vrouw zou ik wel eens willen 
ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Doordeweeks drink ik altijd water en in ’t week-
end af en toe een wijntje of een rosébiertje. Als 
ik gewoon in Klundert of in de buurt ben, dan 
houd ik er altijd rekening mee dat er wel eens 
een uitruk met de brandweer zou kunnen zijn. 
Heb ik een feestje of als ik niet in de buurt ben, 
dan natuurlijk niet. Dat kunnen we aangeven via 
de pieper met knop afwijzen of opkomen.

Het lekkerste eten vind ik…
Andijviestamppot met spekjes en een gehakt-
bal. Mijn moeder kookt heel lekker en ik lust 
bijna alles. 

Mijn favoriete vakantieland is...
De vakanties met mijn ouders in België en 
Duitsland bijvoorbeeld waren altijd heel leuk, 
maar we hadden ook leuke vakanties op de 
camping in Zeeland. Met kennissen ben ik met 
regelmaat naar Frankrijk op vakantie geweest. 
Klinkt misschien gek, maar ik heb nog nooit 
gevlogen. Ik zou weleens een verre reis willen 
maken, zoals naar de Verenigde Staten.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Parasailing, met zo’n parachute achter een boot 
de lucht in.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Respect, eerlijkheid en altijd met elkaar blijven 
praten, wat er ook gebeurt.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik vind het prima zo. Ben heerlijk 
mezelf en heb een fijn thuis.

Klundert vind ik…
Een mooi stadje met hele mooie elementen, 
zoals De Stenen Poppen, de Wallen, het 
Stadhuis. Met name op luchtfoto’s zie je hoe 
mooi Klundert is.

Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer horeca voor de oudere jeugd zou wel 
fijn zijn. Een leuke kroeg en terrassen waar jon-
geren gezellig bij elkaar kunnen komen, dat mis 
ik hier wel. 

Mooiste plekje in Klundert…
Het gebied bij De Stenen Poppen, maar 
Jachthaven Noordschans vind ik ook een hele 
mooie plek.

Minst mooie plekje in Klundert…
De brandweerkazerne zou wel eens een upgra-
de kunnen gebruiken.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Het sluisje ’t Wachtertje bij de schaapskooi.



Klundert Magazine pagina 13

Klundertse Stadskalender
Wat is er te doen in en om Klundert?
Organiseert u een activiteit? Geef het door aan onze redactie, zodat onze 
lezers weten wat er precies te doen is, waar en wanneer.
Email: redactie@indeklundert.nl.

Vrijdag 28 oktober: 
14.00-16.00 uur: Pompoen carving. Wil je een leuke pompoen voor de 
deur met een lichtje erin? Zijn jullie thuis met de herfstvakantie en is kind-
lief dol op kliederen en knutselen? Kom dan meedoen met SDN. Kosten 
inclusief een mooie pompoen en ranja vijf euro. Inschrijven via mail sd-
nnoordhoek@gmail.com.

Vrijdag 28 oktober: 
20.00 uur: Stadse Borrel in De Stad Klundert

Zaterdag 29 oktober:
10.00-17.00 uur: gezellige herfstmarkt bij Tuin- en Vijvercentrum ’t Vinge-
ling aan de Noordschans 9.

Zaterdag 29 oktober: 
19.00 uur: Halloweenavond in Noordhoek. In de week voor Halloween 
wordt er in Noordhoek een flyer verspreid, die men binnen goed zichtbaar 
voor het raam kan hangen. Zo weten de kindjes dat zij welkom zijn voor 
trick or treat. Op Halloweenavond wordt er gestart aan de Witte Weide-
weg 32 met een spookverhaal. Dit jaar kan je een griezelige foto laten 
maken bij Loods of Gainz, durf jij het aan? Aanmelden als spooklocatie kan 
via de mail sdnnoordhoek@gmail.com.

Zaterdag 29 oktober: 
20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door Oranje Garde Klundert in De 
Niervaert.

Zondag 30 oktober:
10.00 uur: Afscheidsdienst Ds. Alewijn Slingerland in de Hervormde kerk.
18.30 uur: Zangdienst zingen in Klundert in De Stad Klundert.

Woensdag 2 en donderdag 3 november: 
19.30 uur: Workshops Macramé plantenhangers maken in Café De Kroon. 
Kosten: € 12,50 (incl. koffie/thee, materiaal, pot en plant. Uiterste datum 
voor aanmelding is al geweest. Meer info via email: sdnnoordhoek@gmail.
com.

Zaterdag 5 november:
11.00-16.00 uur: Zonnebloemdag met Theater ‘Op pad met Annie M.G. 
Schmidt’ met een lunch vooraf in de Niervaert. Deze dag is voor alle deel-
nemers en vrijwilligers van Zonnebloem de Vijfhoek (Klundert, Standdaar-
buiten/Noordhoek en Fijnaart/ Willemstad) ter gelegenheid van het 5 jarig 
jubileum van Zonnebloem de Vijfhoek.

Zaterdag 5 november:
19.30 uur: Concert door Muziekvereniging Determinato met als thema 
Maestro in De Stad Klundert; entree 12,50 euro inclusief pauzeconsump-
tie. Nieuwsgierig wie de Klundertse Maestro’s zullen zijn? Zorg dat je erbij 
bent! Voorverkoop vanaf 1 oktober via Primera Van den Berge, Voorstraat 
30 in Klundert.

Donderdag 10 november:
19.30 uur: Whiskyproeverij in De Stad Klundert. Kosten 30,00 euro p.p. 
Inschrijven in de winkel van de sLeijtenrij in de Doorsteek.

Vrijdag 11 november:
20.30-01.00 uur: Elfde van de elfde bal in De Niervaert met DJ Joost. Be-
kendmaking van Jeugdraad en Jeugdprins(es), Raad van Elf en Prins Car-
naval 2023.

Maandag 14 november:
20.00 uur: Algemene Klundertse Buurtavond georganiseerd door Werk-
groep Sociaal Netwerk van Stadstafel Klundert in De Niervaert (inloop 
vanaf 19.45 uur)

Zaterdag 19 november:
13.30 uur: intocht Sint Nicolaas met zijn Pieten in Klundert

Donderdag 24 november:
19.00-21.00 uur: Buurtavond Oost (Odastraat, Odapad, Beatrijsweg & 
omgeving) in basisschool De Molenvliet.

Maandag 28 november:
19.30 uur: Buurtavond West (’t Hooren Werck, de Kreeck en ’t Magesijn) 
in het huis van de wijk.

Zaterdag 10 december: 
20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door Oranje Garde Klundert in De 
Niervaert.

Zaterdag 17 december:
18.30 uur: Klundert bij Kaarslicht

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk 
Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email renske.littooij@surpluswelzijn.nl – telefoon 06 236 
408 24

Dagelijks:
van maandag t/m vrijdag 10.00 uur: gezamenlijk koffiemoment

Wekelijks:
Dinsdag 14.00-17.00 uur: sporten voor mensen die chronisch zien zijn
Dinsdag 17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
Donderdag 13.00-14.00 uur: spreekuur wijkzuster Pamela Kampman
Donderdag 19.00-21.00 uur: spelletjesavond in samenwerking met het 
Thomashuis
Vrijdag 14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen 
mag altijd)

En verder:
Iedere 1e woensdag van de maand 14.00 uur: brei- en haakcafé
Iedere 2e dinsdag van de maand 13.30 uur: Knutselactiviteiten
Iedere 3e woensdag van de maand 19.00 uur: knutselactiviteiten
Op donderdag 13 en 27 oktober 12.00-13.30 uur: gezamenlijk lunchmo-
ment (drie euro p.p.; opgeven in HvdW)

Weeksluiting:
Op vrijdag 14 en 28 oktober 19.00-20.00 uur: een moment voor bezin-
ning, inspiratie en ontmoeting met bijbellezing, gebed, korte overdenking 
en vooral veel geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met koffie of 
thee.

De Aanloop in Activiteitencentrum van Sovak aan de Niervaertweg 2:
13.30-16.30 uur: welkom voor een praatje en een bakje koffie of thee. Er is 
altijd iemand aanwezig voor een praatje en een luisterend oor.

SPROK activiteiten voor 55-plussers in 
Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur groep 2, beiden in De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof

Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert

Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in De Niervaert
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Meedenken en meedoen in de 
werkgroepen
We zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten verder en een en ander 
begint gestalte te krijgen.
Uit de diverse gesprekken hebben we geconcludeerd dat iedereen 
het een goed idee vindt om de Stadstafel te verdelen in verschillende 
werkgroepen die elk naar behoefte bij elkaar komen om met elkaar te 
overleggen, te brainstormen en elkaar te inspireren.

De volgende werkgroepen worden geactiveerd:

Werkgroep Stadsontwikkeling
Met als subgroepen o.a.:
• Centrumplan
• Scholenontwikkeling
• Nieuwbouwwijk Westschans
• Energietransitie en sociale randvoorwaarden

Werkgroep Evenementen
De bedoeling is onder andere om de samenwerking te bevorderen van 
de verschillende grote evenementen die in Klundert gehouden worden. 
Waarmee kunnen we elkaar ondersteunen, waar lopen we tegenaan, 

wat kunnen we van elkaar gebruiken, wat kan er gezamenlijk gekocht 
en gebruikt worden, wat kan er eventueel gezamenlijk georganiseerd 
worden enz.

Werkgroep Sociaal Netwerk
Te behandelen onderwerpen:
• Buurtavonden Klundert
• Sociaal netwerk Klundert voor Klundert
• Diverse sociale acties en activiteiten

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel? 
Meld je aan om mee te denken, mee te praten en mee te doen in één 
van de werkgroepen! 
Als we het met z’n allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn en 
kunnen we Klundert nog leuker, nog beter, nog mooier maken.

Meer informatie en aanmelden om mee te werken in één 
van de werkgroepen: stadstafel@indeklundert.nl.

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl



Woon jij met plezier in de Klundert?

Kom jij met ons buurten? 
We horen graag wat er leeft in bij jou in de buurt!

Maandag 14 november 20.00 uur:
Algemene Klundertse Buurtavond

in De Niervaert - Inloop vanaf 19.45 uur

Wie kan er beter vertellen wat er speelt in de buurt dan de 
bewoners zelf? Vind je het leuk om elkaar te ontmoeten?

Heb je leuke ideeën voor je buurt, woonwensen of mis je iets 
in de buurt? We ontmoeten je graag op de buurtavond!

Bij voorkeur van te voren aanmelden via e-mail: 
stadstafel@indeklundert.nl

Georganiseerd door:
Werkgroep Sociaal Netwerk

Stadstafel in de Klundert
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Nieuwtjes van de Huisartsenpraktijk De Clundert  

In oktober is Huisartsenpraktijk De Clundert weer geaccrediteerd. 
“Hier heeft het team hard aan gewerkt en het is ons dus weer gelukt!” vertelt Desiree van Oorsouw-Broeken, praktijkhoudend huisarts, “hiermee 
laten we zien dat we werken volgens de richtlijnen van de NHG en ook de werkprocessen van kwalitatief goed niveau zijn. De accreditatie is in het 
leven geroepen om kwaliteit van een huisartsenpraktijk te kunnen monitoren en te stimuleren dat je blijft ontwikkelen en leren in de werkprocessen 
en het leveren van kwalitatief goede zorg. Dit certificaat is dus weer binnen voor de komende 3 jaar!”

Om de huisartsenpraktijk beter te leren kennen, wil de praktijk graag uitleg geven over bepaalde functies binnen de praktijk. Deze keer een introductie 
van de praktijkondersteuners. In het kort POH, wat staat voor praktijkondersteuner huisarts.

Praktijkondersteuners somatiek
Binnen de praktijk werken twee praktijkondersteuners somatiek: Reni 
Klaasse en Mari Ishanzada. Zij begeleiden, behandelen en informe-
ren patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes, Astma, 
COPD en hartvaatziekten (hoge bloeddruk, hartinfarct, herseninfarct).  
Zij werken zelfstandig, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de 
huisarts. 

De praktijkondersteuners somatiek zien patiënten periodiek op het 
spreekuur of ze gaan bij mensen op visite. Ze mogen zelfstandig medica-
tie voorschrijven en beleid afspreken binnen de genoemde probleemge-
bieden. Ook signaleren ze als er andere zaken spelen, waar de huisarts 
of een andere hulpverlener bij betrokken moet worden. Samen met de 
patiënt maken ze een plan hoe om te gaan met de chronische ziekte en 
hoe de ziektelast zo klein mogelijk gemaakt kan worden en te houden. 
Niet alleen wat betreft medicatie, maar ook aangaande leefstijl wordt 
bekeken of het goed gaat of dat er nog winst te behalen valt voor de 
patiënt. 
Deze controles gaan volgens een protocol, zodat alle aspecten worden 
meegenomen. Hiervoor krijgen ze ook wat ruimer de tijd per patiënt. 
Vroeger werden deze controles nogal eens door de huisarts zelf gedaan, 
maar zeker met de toenemende druk op de huisartsenzorg, ontbreekt 
het de huisarts vaak aan tijd om dit goed te kunnen blijven doen. De 
praktijkondersteuners hebben de expertise en de tijd en aandacht om 
deze controles goed uit te kunnen voeren. Achter de schermen overleg-
gen ze regelmatig met de huisarts. Hierdoor zijn deze patiëntengroepen 
bij hen in zeer goede handen, ondanks dat ze de huisarts voor die aan-
doeningen fysiek wat minder zien.

Praktijkondersteuner ouderenzorg
Sinds december 2021 heeft de 
ook een praktijkondersteuner ou-
derenzorg: Jacqueline Martens. Zij 
komt bij ouderen boven de 75 op 
visite en inventariseert of dat er 
zaken zijn waarbij er ondersteu-
ning nodig is. 
Hiervoor werkt ze nauw samen 
met andere disciplines zoals de 
thuiszorg, maatschappelijk werk 
en natuurlijk de huisarts zelf. Peri-
odiek worden patiënten waar zor-
gen om zijn besproken binnen een 
multidisciplinair team, waar ook 
een specialist ouderengeneeskun-

de, fysio, diëtist, ergotherapeut, thuiszorg, sociaal maatschappelijk werk 
en de huisartsen bij aanwezig zijn. De POH ouderenzorg bespreekt ook 
wensen rondom zorg, thuis blijven wonen en levenseinde met de pati-
enten. De medicatie wordt periodiek onder de loep genomen, of alles 
nog wel past bij de conditie en problematiek van de patiënt. De POH 
ondersteunt in al deze zaken en signaleert op tijd als er zich problemen 
voordoen.

Praktijkondersteuner GGZ
Ook nieuw sinds december 2021 is de samenwerking met een POH 
GGZ (geestelijke gezondheidszorg). 
Anouk van Dijk vervult deze functie sinds begin van dit jaar. Zij heeft 
veel ervaring in het begeleiden van mensen met psychische problema-
tiek. Ook kan ze meedenken en verwijzen naar andere hulpverleners als 
de problematiek toch te ingewikkeld blijkt te zijn voor de huisartsen-
praktijk. Sommige patiënten hebben meer behoefte aan en baat bij wat 
intensievere hulp thuis en hierin kan maatschappelijk werk en de ge-
meente een rol spelen. Anouk heeft hierin goed inzicht in de vele moge-
lijkheden tot hulp, zodat we voor iedere individuele patient de hulp kun-
nen bieden of inschakelen waar zij het meest profijt van kunnen hebben.

Structuur en verantwoording
Alle praktijkondersteuners hebben 
hun eigen expertise en werken al-
len onder de verantwoordelijkheid 
van de huisarts. Het ontstaan van 
deze functies komt deels door 
het steeds gestructureerder gaan 
werken van huisartsenpraktijken 
(geprotocoleerd werken) en deels 
door de toenemende zorgvraag 
binnen de huisartsenzorg, waar-
door er meer ondersteuning nodig 
is voor de huisarts zelf. Hierdoor 
kan de huisarts zich blijven richten 
op de complexere zaken en ande-
re zorgvragen van patiënten.

Jouw 
advertentie hier?

Klundert Magazine wordt maandelijks op donderdag/
vrijdag huis aan huis verspreid in Klundert, Noordhoek, 

Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of voor meer 
informatie naar:  advertenties@indeklundert.nl
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 
www.dueren.nl

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl

www.dhafbouw.nl

DA-drogisterij “van Berghem”
Voorstraat 40a Klundert



D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

uw winkel voor o.a. 
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken, 
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

Specialist in brillen                     
            & contactlenzen

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert

www.hermansoptiek.nl

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek
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Buurtavonden in Klundert

Samen praten over een leefbare buurt
Eind maart zijn er mensen van Thebe, Gemeente Moerdijk, Woonkwartier en Surplus de buurt ingegaan. Op drie plekken Oost, West en in het Centrum  
hebben deze partners informatie opgehaald over wat nodig is om prettig te (blijven) wonen en hoe het is om te wonen in Klundert. 

“We hebben heel veel inwoners van Klundert gesproken. Thema’s die veel naar voren kwamen waren: groenvoorziening, passend wonen, jeugdactivitei-
ten, ontmoeting in de buurt”, vertelt Renske Donkers, werkzaam bij Surplus als sociaal werker onder andere in Klundert.
De partners vonden de tot nu toe gehouden buurtavonden en gesprekken dermate zinvol dat er nu een samenwerking is gezocht met de Werkgroep 
Sociaal Netwerk van de Stadstafel Klundert. 

Maandag 14 november in De Niervaert: Klundertse Buurtavond
Op maandagavond 14 november wordt er een algemene buurtavond ge-
houden in De Niervaert. Een belangrijk doel van deze buurtavond is elkaar 
ontmoeten en dan samen praten over allerhande onderwerpen, zoals zorg 
voor elkaar, groenvoorzieningen, jeugdactiviteiten in de buurt, kortom hoe 
ervaar jij je woonomgeving en hoe kun je het woongenot beïnvloeden. Dit 
wordt gedaan middels groepsgesprekjes met vragen zoals: wat spreekt jou 
aan in de buurt, wat mis je en waar zou jij je voor in willen zetten.
Alle inwoners van Klundert zijn van harte welkom op deze eerste algeme-
ne Klundertse buurtavond. De inloop is vanaf 19.45 uur en de buurtavond 
begint dan om 20.00 uur.
Van te voren aanmelden is niet verplicht, maar wel handig om te weten 
op hoeveel mensen er gerekend mag worden. Opgeven graag uiterlijk 7 
november via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl. 

Oost, West en Centrum
Voor wat betreft de eerdere gesprekken in de buurten Oost, West en Cen-
trum hebben de initiatiefnemers niet stilgezeten. In Oost en West is al een 
eerste buurtavond gehouden.

Buurtavond Oost en vervolg
Op 14 juli is er een buurtavond in Oost geweest op basisschool de Molen-
vliet. Samen met partners en bewoners van Odastraat, Odapad, Beatrijs-
weg en omgeving is er gekeken naar de thema’s die zijn opgehaald bij het 

buurtonderzoek in maart en is een voorzet gemaakt van punten die in-
woners willen oppakken. Heel wat initiatieven kwamen aan de orde: klei-
ne klusteam, tuintjes aanpakken in de buurt en het opzetten van sociale 
buurtactiviteiten. Genoemd zijn bijvoorbeeld gezamenlijk eten en straat-
feesten. Ook het opzetten van een werkgroep verkeer en veiligheid en het 
lanceren van een buurtapp passeerden de revue. Deze buurtavond krijgt 
een vervolg op donderdag 24 november van 19.00 tot 2100 uur wederom 
op de Molenvlietschool. Dan wordt er verder gewerkt aan het opzetten 
van deze initiatieven.
Woon je in Oost en wil je meedenken? Je bent van harte welkom!

Buurtavond West en vervolg
Op 19 juli was de buurtavond West. Een aantal inwoners van ’t Hooren 
Werck, de Kreeck en ’t Magesijn hebben bij elkaar gezeten om met elkaar 
actief na te denken en bezig te zijn met wat voor zaken er spelen binnen 
deze wijk. Met elkaar is besproken hoe de buurt aantrekkelijker gemaakt 
kan worden, hoe er ontmoetingen georganiseerd kunnen worden en is er 
vooral met elkaar kennis gemaakt en hebben we gedeeld wat er in deze 
buurt leeft. 
“Met een aantal acties zijn we als partners aan de slag gegaan en maan-
dagavond 28 november om 19.30 uur volgt er een terugkoppeling naar de 
aanwezigen van deze avond in het Huis van de Wijk”, aldus Renske Don-
kers namens de initiatiefnemers.

Concert zaterdagavond 5 november in De Stad Klundert

Determinato presenteert Maestro
Het fanfareorkest van Muziekvereniging Determinato is volop in voorbereiding voor het concert met als thema Maestro. En niet alleen de orkestleden en 
de vaste dirigent Caspar Versluis zijn druk met repeteren, ook vijf uitgenodigde gastmaestro’s zijn zich aan het voorbereiden om de rol van dirigent eigen 
te maken. De uitvoering is op zaterdagavond 5 november aanstaande in De Stad Klundert. Het zal sowieso een mooie muzikale happening worden met 
gevarieerde populaire muziek.

Dit concert is naar voorbeeld van het gelijknamige televisieprogramma waarbij een aantal BN-ers voor één keer de muzikale leiding krijgen over een orkest. 
Ditzelfde concept zal nu in De Stad gepresenteerd worden met het fanfareorkest van Determinato.

Dirigeren een vak apart
Vijf prominenten uit onze eigen regio zullen de dirigeerstok ter hand nemen en het orkest dirigeren bij 
een van tevoren gekozen muziekwerk. Uiteraard is er een deskundige jury die dit gaat beoordelen en 
daarnaast wordt het publiek betrokken bij de puntenverdeling.
Vooraf zijn alle maestro’s geïnstrueerd door dirigent Caspar Versluis. En allemaal zijn ze een keertje te 
gast geweest op een repetitieavond van Determinato om te oefenen met het orkest. 
Dat dirigeren van een orkest een vak apart is, was voor alle maestro’s snel duidelijk. Toch wel even 
lastig om het orkest meteen in het juiste ritme te laten spelen, maar oefening baart kunst en tijdens het 
concert zullen de muziekwerken ongetwijfeld prima gedirigeerd worden. De vraag is natuurlijk hoe leuk 
onze maestro’s de show weten te maken.

Vijf prominente maestro’s
Alle gastmaestro’s gaan natuurlijk voor een ovationeel applaus, want naast de vakjury zal ook het pu-
bliek mee bepalen wie Deto Maestro 2022 gaat worden. Dit zal gemeten worden via een applausmeter.
Wie komt u aanmoedigen? Alle vijf hebben ze zich goed voorbereid. Niet alleen met het orkest, maar 
ook door thuis te oefenen met een opname van het te dirigeren muziekstuk. Dit wordt een avond puur 
genieten!
Achtereenvolgens treden voor het voetlicht:
Tineke Ottevanger van Maribelle Mode & Lingerie, onze huisarts Desiree van Oorsouw-Broeken, de 
Klundertse makelaar Pieter van Wensen, brandweervrouw en zwemjuf Petra Verreijen en Aart-Jan 
Moerkerke, burgemeester gemeente Moerdijk.

Voorverkoop toegangskaarten
Wilt u erbij zijn, dan snel naar Primera Van den Berge aan de Voorstraat 30 in Klundert, want het aantal 
publieksplaatsen is beperkt en de kaartverkoop gaat snel. 
De toegang bedraagt 12,50 euro inclusief pauzeconsumptie.



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

WWW.NAGTZAAMVERZEKERINGEN.NL

Woonverzekering
Van inboedel tot

woonhuis- en

woonlastenverzekering.

Autoverzekering
Hoe goed zijn u en uw

voertuig verzekerd op

de openbare weg?

Reisverzekering
Op vakantie? Met een

passend pakket is uw

reis pas echt zorgeloos.

Zakelijk
Ondernemen is risico’s

nemen, gelukkig

kunnen er veel

afgedekt worden.

Uw onafhankelijk 

tussenpersoon voor al 

uw verzekeringen.

Jurgen NagtzaamJurgen Nagtzaam
Voorstraat 37, 4793 ET Fijnaart

0168 55 68 88 

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Winnend ontwerp voor Het Bolwerk Klundert

35 woningen met ruimte voor groen, 
geschiedenis, parkeren 
Hoe ziet Het Bolwerk Klundert er straks uit? Een woonblok met 35 woningen dat geschikt is voor diverse doelgroepen (starters, gezinnen die toe zijn 
aan een volgende stap en senioren). Plus voldoende ruimte om te parkeren, voor groen, biodiversiteit en een klimaatbestendige inrichting. Met in dat 
nieuwe woonblok ook aandacht voor de rijke geschiedenis van het gebied. Het is allemaal onderdeel van het winnende ontwerp voor de ontwikkeling 
van het terrein op de hoek Oliemolenstraat / Westerstraat in Klundert.

Eind vorig jaar startte de gemeente een openbare verkoopprocedure met als doel het braakliggende terrein te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie. 
Marktpartijen konden zich hiervoor inschrijven. Criteria waarop de plannen zijn beoordeeld: eer doen aan de historische omgeving, passend in de om-
geving met de woningen en bedrijven die er al zijn én voldoen aan duurzame, ecologische en klimaatbestendige voorwaarden. Vier partijen dienden een 
ontwerp in. Het winnende ontwerp, op basis van de verhouding tussen prijs en kwaliteit, is van de combinatie projectontwikkelaar De Realisatie, SVP 
Architectuur en Stedenbouw en landschapsbureau Haver Droeze. 

Appartementencomplex, rijwoningen en twee-onder-eenkapwoning
Het woonblok bestaat uit een appartementencomplex met 24 wonin-
gen en een parkeergarage, 9 rijwoningen en twee woningen onder een 
kap. 26 van de woningen vallen in de categorie ‘betaalbaar’ (minder dan 
€ 350.000). Op de locatie komt verder nog een aantal parkeerplaatsen, 
inclusief ruimte voor elektrische deelauto’s. Daarnaast is er ruimte voor 
groen in de omgeving (tussen het appartementengebouw en de woningen) 
en biodiversiteit (bouwkundige voorzieningen in daken, gevels en omge-
ving die begroeiing stimuleren en een ideale omgeving creëren voor bijen, 
vogels en egels). Het blok wordt bovendien klimaatbestendig ingericht. De 
woningen krijgen een warmtepomp, met de mogelijkheid tot koeling. Een 
‘groen dak’ op het appartementencomplex en bomen in de omgeving voor-
komen hittestress in warme zomers. En er is ruimte voor waterberging, 

zodat problemen met droogte worden voorkomen.

“Dit ontwerp vinkt alle belangrijke vakjes aan”
“Met dit ontwerp kunnen we weer een aantal woningen bouwen waaraan 
ook in Klundert behoefte is”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “Maar 
het is meer dan dat. We zorgen er ook voor dat de bijzondere geschiedenis 
van dit stukje Klundert niet verdwijnt. Op allerlei manieren komt die ge-
schiedenis terug in het ontwerp. En de plannen passen ook uitstekend in 
de omgeving én voldoen aan duurzame en klimatologische eisen van nu en 
straks. Kortom: dit ontwerp vinkt alle belangrijke vakjes aan.”

Rijk verleden
“De unieke ligging van Het Bolwerk vraagt om een zorgvuldige en integrale 
aanpak bij de invulling van deze locatie. Een mooie verwijzing naar de his-
torische vestingwerken vormt de basis waarop ons plan gedragen wordt. 
We vinden het een enorme eer om een plan te maken voor de locatie Het 
Bolwerk. Een locatie met een rijk verleden, waar wij graag een nieuw stuk-
je aan toe willen voegen. We kunnen niet wachten om aan de realisatie 
te beginnen”, licht de combinatie projectontwikkelaar De Realisatie, SVP 
Architectuur en Stedenbouw en landschapsbureau Haver Droeze toe.  

Planning
Naar verwachting buigt de gemeenteraad zich begin volgend jaar over de 
plannen. Geeft die groen licht, dan volgt de overdracht van de grond aan 
de ontwikkelaar. Die kan daarna aan de slag met de voorbereidingen voor 
de bouw.

Gratis voorlichtingsmiddag voor Klundertse senioren
Hoe kun je bankfraude en internetfraude voorkomen? 
KBO Klundert en Seniorenraad SPROK houden op donderdag 10 november een gezamenlijke voorlichtingsmiddag over onder andere 
Bankfraude, Phishing en Internetfraude. Deze middag wordt gehouden in de Niervaert, is gratis te bezoeken voor alle Klundertse senioren en 
begint om 14.00 uur.

Het komt steeds vaker voor dat er een mailtje of telefoontje van de bank, energiemaatschappij of de belastingdienst komt waarin staat dat er nog 
een bedrag betaald moet worden of dat u geld van hen krijgt. Meestal moet er dan op een link geklikt worden. Achter deze link zit dan geen bank 
of energiemaatschappij, maar een criminele organisatie. Ook gebeurt het dat men wordt gebeld of zelfs dat er een zogenaamde bankmedewerker 
aan de voordeur staat die vraagt om de code van de pinpas. Om zo de bankrekening ‘leeg te plukken’.  

Wat te doen of juist niet te doen?
Om inzicht te krijgen in hoe criminelen proberen u geld afhandig te maken zijn er door het 
Ministerie van Financiën een aantal filmpjes gemaakt waarin Kees Hulst, beter bekend als 
Hendrik Groen in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, aan de hand van wat in die 
filmpjes te zien is uitlegt wat u moet doen of juist niet moet doen als er wordt gebeld of als 
er een vreemd mailtje van bijvoorbeeld de bank of energiemaatschappij komt. 

Gratis voorlichtingsmiddag
De voorlichtingsmiddag is bestemd voor alle senioren uit Klundert en wordt gehouden in 
de Niervaert. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis en 
de koffie staat klaar. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, bel: 0168 404046 
(secretariaat KBO Klundert).
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Recept van de maand
Toscaanse kip uit de slowcooker

Deze Toscaanse kip uit de slowcooker is echt een heerlijk gerecht. 
Ondanks de simpele ingrediënten is het een echte smaakbom en 
heerlijk om op verschillende manieren te eten. Het kan met pasta, 
maar met aardappelpuree, rijst of een lekker vers brood heb je ook een 
heerlijke maaltijd.

Gerechten klaarmaken in de slowcooker kost weinig voorbereidingstijd. 
De meeste tijd zit in het garen. De slowcooker doet het werk voor je en 

dan heb je boterzachte kip, een lekker romig sausje en vooral ook heel 
veel heerlijke groenten. En heb je een slowcooker met timer dan is ’t 
helemaal makkelijk. Je doet de nodige voorbereidingen en zet de timer 
op zo’n 2,5 uur voor je wilt gaan eten. 
Heb je geen slowcooker, dan kun je deze Toscaanse kip natuurlijk ook 
maken. 

Wat heb je nodig voor 4 personen?
500 g kippendijen, klontje boter in om in te bakken, 1 gesnipperde ui, 
6 fijngehakte teentjes knoflook, 200 gram spinazie, 50 gram zwarte 
olijven, 150 gram zongedroogde tomaatjes, 1 eetlepel milde mosterd, 1 
theelepel gedroogde oregano, 100 ml kippenbouillon, 50 gram geraspte 
Parmezaanse kaas, 150 ml slagroom, peper en zout.

Hoe maak je het klaar?
Smelt het klontje boter in een koekenpan en bak hierin de kippendijen 
rondom goed bruin. Leg de kip daarna in de pot van de slowcooker. 
Fruit de ui en knoflook in het achtergebleven bakvet aan en schep ook 
deze in de slowcooker. Doe de spinazie, olijven, zongedroogde tomaat, 
mosterd, oregano en de kippenbouillon in de pot van de slowcooker. 
Doe de deksel op de pot en gaar het gerecht 2,5 uur op stand Low. Roer 
halverwege de gaartijd een keertje door.
Doe als de kip gaar is de Parmezaanse kaas en slagroom in de pot. Roer 
goed door tot de kaas is gesmolten. Breng op smaak met peper en zout 
en serveer met brood, pasta of rijst.

Bereiding zonder slowcooker
Bruin de kippendijen even goed aan en voeg dan alle groenten toe. 
Bak deze mee tot de spinazie is geslonken en voeg dan de rest van de 
ingrediënten toe. Laat het geheel 15 minuten zachtjes pruttelen tot de 
kip helemaal gaar is. Mocht je de saus te dun vinden dan kun je deze 
binden met een maïzenapapje.

Save the date: zaterdag 17 december
Klundert bij Kaarslicht

De voorbereidingen zijn weer in volle gang. Nadat het twee keer 
geannuleerd moest worden, is het organiserend comité weer druk 
bezig om er een extra geweldige editie van te maken. Er zitten heel 
wat uurtjes voorbereidend werk in, maar het zal ongetwijfeld weer een 
sfeervol en indrukwekkend evenement gaan worden.

’s Middags voorafgaand aan het event moeten er duizenden potten en 
kaarsen weggezet worden. Hierbij is alle hulp welkom. Heb je dus niks 
te doen op zaterdagmiddag 17 december meld je aan via het mailadres 
k.bk@live.nl en kom een handje helpen.
Overigens worden er sowieso vrijwilligers gevraagd om aan te sluiten 
bij de Stichting Klundert bij Kaarslicht. Er wordt aanvulling gezocht voor 
het bestuur en er is behoefte aan vrijwilligers om te helpen in de diverse 

werkgroepen. Belangstelling? Meld je aan via het genoemde mailadres.

Lampionnenoptocht 18.00 uur
’s Avonds begint het feest om 18.00 uur met een lampionnenoptocht 
voorafgegaan door Slagwerkkorps Oranje Garde. De organisatie hoopt 
natuurlijk dat alle Klundertse kinderen aansluiten bij deze optocht. Wat 
zal dat een mooi gezicht zijn!

Opening 18.30 uur
Aansluitend staat dan om 18.30 uur de opening gepland. Hoe dat er uit 
komt te zien, dat is nog even een verrassing, maar dat het sensationeel 
mooi zal zijn, dat is zeker! 
Daarna hebben alle deelnemers de tijd om naar hun eerste locatie te 
gaan voor de optredens. Over het parcours in het centrum zijn diverse 
locaties waar een gevarieerd programma aangeboden zal worden. 
Koren, orkesten, slagwerkgroepen, vertellers, dansgroepen en diverse 
andere acts zullen dan zorgen dat overal iets te zien, te horen en te 
beleven is. Dat zal een extra dimensie geven aan de toch al speciale 
feeërieke sfeer in ons prachtige centrum.

Optredens van 19.00 tot 21.45 uur
Alle optredens zijn verdeeld in drie blokken van drie kwartier over de 
diverse locaties. Het eerste blok begint om 19.00 uur, het volgende om 
20.00 uur en het laatste blok is dan van 21.00 tot 21.45 uur. 

Sluiting 22.00 uur
Daarna heeft iedereen ruimschoots de tijd om naar de spectaculaire 
sluiting te komen kijken. Deze staat gepland om 22.00 uur.
Na de sluiting hoopt de organisatie wederom op heel veel helpende 
handjes, want alle glazen potten moeten weer netjes opgeruimd worden. 
Vele handen maken licht werk. Meld jij je ook aan via k.bk@live.nl. 
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Klundert Magazine 
zoekt nieuwe 
bezorger buitengebied 
Zwingelspaan en 
Tonnekreek  

We zoeken voor Zwingelspaan en 
Tonnekreek en het buitengebied 
daaromheen een nieuwe bezorger. Eén 
keer per maand gaan onze bezorgers op 
pad, steeds op de laatste donderdag/
vrijdag van de maand.

Jilne Spit heeft dit de afgelopen jaren 
netjes elke maand verzorgd, maar heeft 
het inmiddels drukker gekregen met haar 
studie en haar andere vaste bijbaan. Deze 
editie is de laatste die zij voor ons heeft 
bezorgd. Jilne, ook via deze weg namens 
de organisatie en namens de lezers in 
jouw wijk heel hartelijk dank voor jouw 
trouwe bezorging!

Belangstelling om bezorger te worden?
Belangstelling om deze bezorgwijk over 
te nemen van Jilne, neem dan contact 
op met de redactie via e-mail: redactie@
indeklundert.nl of telefonisch 06-
43694329. Voor meer informatie bel of 
mail gerust. Voor het buitengebied bieden 
we een mooie vergoeding. Dus heb je een 
keer per maand een paar uurtjes over, geef 
je dan snel op om bezorger te worden.

Gratis meenemen bij AH in de Klundert
Helaas hebben we op onze oproep 
via Facebook geen reacties mogen 
ontvangen. We hopen op deze manier 
wel een nieuwe bezorger te vinden. 
Maar mocht dit onverhoopt niet gaan 
lukken, dan kunnen de bewoners van 
Zwingelspaan, Tonnekreek en het 
buitengebied het Klundert Magazine 
ophalen bij Albert Heijn in de Klundert. 
In het tijdschriftenrek liggen voldoende 
bladen die gratis meegenomen kunnen 
worden. En als u er toch bent, neem 
gerust ook een blad mee voor uw buren.

18 en 19 november in De Niervaert

66e vogeltentoonstelling 
door Excelsior 

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november houdt 
Vogelvereniging Excelsior haar onderlinge 
tentoonstelling in De Niervaert, Molenvliet 
7 te Klundert. Dit is de 66e tentoonstelling 
georganiseerd door Excelsior. De toegang is 
gratis.

In 2020 en 2021 kon de tentoonstelling 
niet doorgaan i.v.m. Corona Het bestuur van 
Excelsior hoopt dat er deze keer niets in de 
weg zal staan, zodat het nu wel door kan gaan. 

Van kanarie tot grote parkiet
Er worden zo’n 150 vogels ingezonden op deze 
tentoonstelling, van kanarie tot grote parkiet. 
Dit zijn vogels die allen in gevangenschap 
gekweekt zijn. En 90 procent is gekweekt door 
de leden van Excelsior. 
De  zaal  zal omgetoverd worden tot een waar 
vogelparadijs en er zal een kleine maar mooie 

en gezellige tentoonstelling van gemaakt 
worden. Het motto van de club is: Klein maar 
Fijn.

Nieuwe leden
De Klundertse vogelvereniging is op zoek naar 
nieuwe leden. 
“In Klundert zijn er zeker mensen die voor 
hun hobby vogels houden, verzorgen en 
kweken. Voor deze mensen is Excelsior 
een goede thuishaven met om de maand 
een ledenvergadering waar we ervaringen 
uitwisselen en door middel van een beamer 
vogelsoorten bespreken. Als men lid wordt, 
ben je automatisch lid van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers en krijg je 
maandelijks het prachtige maandblad Onze 
Vogels. In dit fullcolour blad  staan veel foto’s 
en wetenswaardigheden over het houden van 
vogels”, aldus het bestuur.
Zeker nu de wetgeving steeds strenger wordt, 
is het raadzaam  jonge vogels die men kweekt 
te ringen. Er zijn soorten waar een vaste 
pootring verplicht is daar anders bij controle 
deze in beslag genomen worden door de 
dierenpolitie, inclusief een geldboete. Daarom 
is het zeer aan te bevelen lid te worden van 
een vogelvereniging. Meer informatie is te 
krijgen tijdens de tentoonstelling.

Van harte welkom!
De tentoonstelling in De Niervaert in Klundert 
is gratis toegankelijk op vrijdag 18 november 
vanaf 20:00 uur en zaterdag 19 november van 
10:00 uur tot 16:00 uur.

Zondagavond 30 oktober in De Stad

Zingen in de Klundert
Zondag 30 oktober kunnen we weer zingen in de Klundert. Er wordt een samenkomst 
gehouden in De Stad Klundert aan de Molenstraat 33. De aanvang is 18.30 uur. 

Samen zingen van bekende en geliefde geestelijke liederen met medewerking van Henk 
Strootman, orgel en Bert Moll, piano. De verbindende teksten worden verzorgd door Ds. 
Alewijn Slingerland uit Klundert. Zijn er bepaalde nummers die men graag wil zingen dan 
kunnen deze ingediend worden via e-mail: evenementen@destadklundert.nl. 
Toegang gratis en van harte welkom.

Flyers bezorgen? Ook dat kunnen wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwo-
ners informeren over een bepaalde happening 
of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk 
om een advertentie te plaatsen. Een andere 
mogelijkheid is om een flyer of brochure mee 
te laten bezorgen door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan 
onze bezorgers op pad en tegen een alleszins 
redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochu-
re keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen 
ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en 
mogelijkheden via advertenties@indeklundert.
nl.



Ontvang bij deze producten een extra pakje plaatjes, iedere week 
nieuwe actieproducten waarbij u de extra plaatjes ontvangt.

Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert

Trots op Klundert!

2.79
2.99

1.55
vanaf

Deze week nog extra plaatjes bij

2.09
vanaf

24 t/m 30 oktober

Volgende week extra plaatjes bij
31 okt t/m 6 november

1.75
vanaf

2.89
vanaf

HHeeeefftt  uu  hheett  bbooeekk  aall??

3.99 2.99
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